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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 5. 2. 2012 v Pardubicích

1. Informace z volební valné hromady ČSTV
E.Milčinský informoval o průběhu a výsledku volební VH ČSTV a zároveň informoval o 
poradě předsedů svazů, která se uskutečnila na Strahově 18.ledna 2012 a na které zazněla 
informace, že část odvodů dle loterijního zákona (1/3 odvodů) půjde přímo na účty 
jednotlivých obcí, které by je měly použít především na podporu nejnižších článků sportu. O 
přidělení těchto prostředků budou tedy muset jednotlivé kluby žádat u svých obcí. 

2. SCM, projekty MŠMT
a/ Projekty MŠMT
GS a místopředseda ČKS informovali P ČKS o průběhu oponentur MŠMT. V programu I 
(Reprezentace) a II (Talent) obdrží ČKS přibližně stejné finanční prostředky jako v roce 
2011. Dotace pro programy III – V a investiční dotace by měly být oznámeny v průběhu 
února až března 2012.

  b/ SCM
Předsedkyně TMK seznámila P ČKS s návrhem na rozdělení finančních prostředků 
členům SCM v prvním pololetí roku 2012.
Předsedkyně TMK zároveň žádá generálního sekretáře, aby uveřejnil na webových 
stránkách ČKS aktualizovaný seznam členů SCM platný od 1.1.2012 a aktualizovaná 
kritéria, jejichž splnění v průběhu roku 2012 je nutným předpokladem pro zařazení členů 
ČKS do SCM k 1.1. 2013.

 c/ Soustředění PRTM
  Vedoucí projektu informoval o termínu konání výcvikového tábora ve dnech 30.5. – 9.6. 
2012 v Kravařích.

3. Činnost komisí

Předsedkyně ČKS
a/ P ČKS bere na vědomí změny v nominacích členů technických sborů na soutěže ISU SH:

Třinec - V.Pletková místo M.Haranta
Kopřivnice – V.Pupsová místo Z.Hegerové.

b/ Dr. Klimovičová oznámila V.Tauchmanové místo konání semináře pro trenéry, kterým by 
měla být aula LF v Brně. Vzhledem k podstatnému navýšení finančních nákladů pro ČKS 
pověřuje P ČKS předsedkyni, aby dále jednala s MUDr. Klimovičovou o tom, že je třeba 
seminář uspořádat v Praze (dle původního požadavku Dr. Klimovičové vznesenému na 
semináři v roce 2010 v Hradci Králové).

c/ Přezkoušení členů technických sborů
V termínu konání semináře pro trenéry a rozhodčí dojde k přezkoušení stávajících členů 
technických sborů sólových kategorií a kategorií sportovních dvojic a tanců na ledě a 
případně i k přezkoušení zájemců o tuto funkci z řad bývalých závodníků a současných 
trenérů a rozhodčích uvedených na seznamech ČKS. Testy připraví předsedkyně ČKS ve 
spolupráci s předsedkyněmi TMK a KR. Testy pro členy technických sborů v kategorii 
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tanců na ledě připraví J. Portová. 

Školení a přezkoušení členů technických sborů SB proběhne při školení SB.

Členky technických sborů, které figurují na příslušných seznamech ISU (a musí 
pravidelně absolvovat recertifikační semináře), nebudou již v rámci ČKS přezkušovány.

d/ Předsedkyně ve spolupráci s GS postupně připraví pro webové stránky ČKS rubriku 
týkající se historie samostatného Českého krasobruslařského svazu.

TMK
a/ ISU seminář tanečních párů Oberstdorf

Protože musí A.Sinicyn podstoupit operaci kolena s následnou čtyřměsíční 
rekonvalescencí, TP Čejková / Sinicyn byl ze semináře omluven, omluvena byla i trenérka 
Karamyševa, matka A.Sinicyna. 

b/ Prověrky výkonnosti
P ČKS rozhodlo o termínu konání prověrek v sobotu 25.srpna 2012 na ZS Hasa. 
Předsedkyně TMK připraví ve spolupráci s GS pozvánku a návrh nominačních kritérií a 
motivačních příspěvků. 

c/ Školení trenérů II třídy
Po dohodě s PaedDr. M. Sedláčkovou bude školení probíhat na FTVS UK, která pro 
specializaci využije akreditovanou výuku ČKS. Podle sdělení PaedDr. Sedláčkové celou 
akci organizačně zajistí FTVS UK, a to včetně výběru poplatků. Začátek školení je 
plánován v září 2012. 

d/ Školení trenérů III třídy
Momentálně je přibližně 35 zájemců o školení trenérů III třídy. 

e/ Nominace komisařů pro testy výkonnosti, březen/duben 2012
P ČKS schvaluje návrh nominací komisařů pro testy výkonnosti, který přednesla  
předsedkyně TMK:
Kralupy n. Vlt. 24. 3. nebo 25. 3. 2012: E.Horklová (vedoucí TV), J.Portová, 
M.Škorničková, náhr. P.Lehká;
Brno (VSK Technika), 31. 3. nebo 1. 4. 2012: M.Havlová (vedoucí TV), V.Tauchmanová, 
H.Ducháčková, náhr. S.Šmídová.

f/ Praktický seminář pro trenéry 
ČKS dosud neobdrželo žádné nabídky moravských klubů na uspořádání praktického 
semináře pro trenéry (obdoba semináře uskutečněného v září 2011 v Roudnici nad 
Labem).  

KR
a/ Soutěže Poháru ČKS, na kterých byly porušeny zásady pro rozhodčí:

P ČKS se zabývalo reakcí na jednání předsednictva ze dne 17.12.2011, kterou pan Pavel 
Křivánek zaslal e-mailovou korespondencí dne 16.1. 2012. Odpověď připraví 
předsedkyně KR.
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b/ P ČKS bere na vědomí změny v nominacích vrchních rozhodčích pro soutěže Českého 
poháru:
Třinec – L.Henčlová místo M.Křivanové

c/ P ČKS konstatuje, že pořadatel soutěže Ještědská brusle 2012 při sestavování sborů 
rozhodčích nedodržel směrnici (OSPS). S pořadateli byla záležitost již projednána.

d/ P ČKS doplňuje nominaci na seminář rozhodčích v Berlíně o rozhodčí Miluši Šafránkovou 
(i v jejím případě je nutná recertifikace).

STK
a/ Přestupy

P ČKS souhlasí s rozhodnutím STK ve věci přestupu Ingrid Staré. Přestup mimo   
přestupní termín se zamítá. 

b/ P ČKS bere na vědomí, že novou členkou STK se stala Mgr. Blanka Říhová (nahrazuje 
v komisi JUDr. J. Mokrou).

c/  P ČKS bere na vědomí konání testů výkonnosti SB v Příbrami v pátek 27.1. 2012.

4. Reprezentace, nominace na šampionáty ISU a další soutěže 
    a/ Změny v nominacích na mezinárodní soutěže z kalendáře ISU v roce 2012
      Došlo k následujícím změnám v nominacích sportovců na mezinárodní soutěže:

International ID Trophy, Lyon / FRA 06. 01 – 08. 01. 2012
Pro nemoc se odhlásil TP Karolína Procházková / Michal Češka.

Bavarian Open, Oberstdorf / GER 02. 02 – 05. 02. 2012
Z důvodu operace kolena partnera se odhlásil juniorský TP Jana Čejková / Alexandr 
Sinicyn. 

b/ SD Kadlecová / Bidař
P ČKS bere na vědomí ukončení činnosti sportovní dvojice Klára Kadlecová / Petr 
Bidař. Tímto se ruší veškeré nominace dané sportovní dvojice na mezinárodní soutěže a 
pozastavuje se financování obou partnerů z reprezentační smlouvy.
Petr Bidař zahájil trénink s novou partnerkou.

c/ Mistrovství Evropy 2011, Sheffield, Vel. Británie, 22. – 29. ledna 2012
Neil Brown doložil potvrzení o splnění příslušných testů výkonnosti ve Francii, a tím  
pár splnil všechny náležitosti nutné pro účast na ME.

Trenér E.Březinové předložil požadovaný elektronický záznam soutěžních jízd, na 
jehož základě rozhodla předsedkyně TMK o oprávněnosti nominace E. Březinové na 
ME.
Sportovní dvojice Herbríková /Halmaert splnila všechny náležitosti nutné pro účast na 
ME.
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  d/ Mistrovství světa 2012, Nice, Francie, 25.3. – 1. 4. 2012
P ČKS schválilo konečnou nominaci:
Muži: Tomáš Verner, Michal Březina (náhradník Pavel Kaška)
Ženy: Eliška Březinová
Sportovní dvojice: Alexandra Herbríková / Rudy Halmaert
Taneční páry: Gabriela Kubová / Dmitry Kiselev (náhr. Lucie Myslivečková / Neil 

Brown)
Vedoucí výpravy: Robert Emerson
Trenéři: Petr Starec, Stanislav Žídek, trenér/trenérka TP

Sportovcům v kategoriích žen a sportovních dvojic uhradí ČKS v případě postupu do 
hlavní soutěže (tedy do krátkého programu žen a/nebo krátkého programu SD) 
náklady na její/jejich ubytování a stravování po dobu kvalifikace MS, v případě 
postupu do volných jízd bude sportovkyni/páru navíc uhrazena i doprava. Náklady na 
trenéra hradí v obou případech sportovci. V případě, že sportovci nepostoupí 
z kvalifikace, zúčastní se soutěže na vlastní náklady. 

  e/ Mistrovství světa juniorů 2012, Minsk, Bělorusko. 26.2. – 4.3. 2012
P ČKS schvaluje konečnou nominaci:
Junioři: Petr Coufal (náhr. Tomáš Kupka)
Juniorky: Elizaveta Ukolova (náhr. Eliška Březinová, Jana Coufalová)
Taneční páry: Karolína Procházková / Michal Češka 
                       vzhledem k operaci A. Sinicyna jsou jako náhradníci nominováni 

Kateřina Koníčková / Matěj Lang, kteří se MS juniorů případně 
zúčastní  pouze na vlastní náklady) 

Vedoucí výpravy: Rostislav Sinicyn
Trenéři: Ivana Tokošová, Vlasta Kopřivová.

ČKS uhradí sportovcům (s výše uvedenou výjimkou) a jejich trenérům náklady na 
dopravu, ubytování a stravování. 

f/ Mistrovství světa SB 2012, Göteborg, Švédsko, 12. – 14. 4. 2012
P ČKS schválilo nominaci skupiny SB Orion KK Pardubice.

5. Různé
a/ P ČKS předběžně navrhuje termín konání valné hromady ČKS v sobotu 19.května 

nebo v sobotu 26.května. Termín bude upřesněn dle termínu VH ČSTV.

b/ P ČKS rozhodlo o odkoupení konstrukce pro pódium pro rozhodčí a technický panel, 
která byla jednorázově použita pro M ČR juniorů a SB v Pardubicích 2012.
Konstrukci si budou následně moci pronajmout kluby pořádající soutěže v ISU SH. 
ČKS stanovilo částku pronájmu na 1 000 Kč (při vlastním odvozu klubem). 

c/ Český krasobruslařský svaz upozorňuje kluby, že Czech Skating Television, o.s. není 
v žádném právním ani smluvním vztahu s Českým krasobruslařským svazem. 

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze dne 22.4. 2012.

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová


